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EMENTA:DISPOESOBREACONCESSÅoDEADIaONAIS
DE

INSALUBRIDADE

E

PERICULOSIDADE

AOS

SERViDORESESTATUTÅRTOSOCUPANTESDOSCARGOS

DEPROVIMENTOEFETIVODEASSISTENTES0CIALE
PSIC6LOGOEDÅouTRASPROVID含NCRAS.

Fa印saber que a C合mara Municipal de Cedro, Estado de Pemambuco

aprovou o Projeto de Lei 467/2017 e eu Ant6nio Inocencio Leite, SanCiono
a seguinte Lei:

Art. 19 Fica instituido o Adicional de Insal止bridade e o Adicional de

Periculosidade para os Servidores mblicos que ocupem o cargo de provimento efetivo
de Assistente Social e Psic6logo, na forma e condic6es definidas nesta Lei.

Art. 2Q O adicional de irlSalubridade e perioulosidade sera devido quando
OS aSSistentes sociais e Psic6logos exercerem suas atividades em:

I ‑ Em contato com portadores de doen雪as infectocontagiosas;

II ‑ Em areas e locais insalubres;
Ⅲ ‑ Em situac6es de calamidade pdblica.

rV ‑ Em locais de dificil acesso, que implique no uso de transporte
PreCま五〇;

V‑ Em situacao de risco acentuado a sua integridade fisica.

Art・ 3O ‑ O exercicio de trabalhos em condic6es insalubres ou perigosas,

acima dos limites de tolerancia estabelecidos pelo 6rgあcompetente, aSSeguraL aO

Servidor a percepcao de adicional, Segrmdo os graus e valores:

I ‑ grau de exposi辞o minimo de insalubridade: 2O% (vinte por cento);

II ‑ grau de exposi辞o m6dio de iusalubridade‥ 22 % (vinte e dois por cento
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III ‑ grau de exposicao mまximo de iusalubridade: 24% (vinte e quatro por

CentO))

rV ‑ Perioulosidade‥ 20% (vinte por cento).

Pa血grafo Oniぐ0 ‑ O valor do adicional de insalubridad。 。 do adi.i。nal d。

Perioulosidade serまcalculado sobre o vencimento base do servidor′ COm a aPlicacao dos

PerCentuais correspondentes aos respectivos graus′ COnfome definido neste artigo.

Art. 4O ‑ O pagamento do adicional de iusalubridade ou de periculosidade
SOmente ∝Orrera ap6s requerimento expresso do servidor e confec辞o do Laudo T6mico

de Condic6es Ambientais de Trabalho′ emitido pelo Enger心eiro de Seguran印do

Trabalho e/ou Medico do Trabalho, que reCOmendara o seu deferimento ou
indeferimento.

Pa重igrafo bnico ‑ Os efeitos financeiros da concessa。 d。 adi.i。nal d。

I鵬alubridade ou peri⊂血osidade serao retroativos a data de protocolizacao do

requerimento.

Art. 5Q Esta Lei entra em vigor na data de sua publica蜜o e seus efeitos,

revogadas as disposicdes em contr:irio.
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GABINETE DO PREFEITO

CERTIDÅo DE PUBLICACÅo

Certifico que a Lei NQ 436/2017 que DISP6E SOBRE A CONCESSÅo DE

ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE AOS
SERVIDORES

ESTATUTÅRIOS

OCUPANTES

DOS

CARGOS

DE

PROVIMENTO EFETIVO DE ASSISTENTE SOCIAL E PSIC6LOGO E DÅ
OUTRAS PROVID台NCIAS foi publicada por afixa車o nos locais de amplo

acesso ao pdblico nesta Prefeitllra Municipal de Cedro ‑ PE no dia O6 de junho
de 2017.
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